
Zápis ze schůze Parlamentu dne 10.10. 2022

Přítomní: 18 (12 tříd)

Program:

1) Lavičky

2) Chybějící zrcadla na dívčích toaletách v 1. patře

3) Jídelna

4) Přetékající pisoáry na pánských záchodech u jídelny

5) Nesvítivost světel v šatnách (oddělení skříněk H)

13.40 byla předsedajícím zahájena schůze.

1) Lavičky

Zástupci Parlamentu byli seznámeni se stanoviskem vedení školy, že je lavička před školou

nerealizovatelná z důvodu nemožnosti a nutnosti daný pozemek oplotit, aby se zamezilo

nepříznivým elementům, kteří by mohli lavičku zneužít.

2) Chybějící zrcadla na dívčích toaletách v 1. patře

Zástupci Parlamentu vzali na vědomí, že na na toaletách v 1. patře chybí zrcadla. Také byli

seznámeni s postupem předsednictva Parlamentu, které bude urgovat paní hospodářku,

aby došlo k co nejrychlejšímu vyřešení problému.

3) Jídelna

a) druhá mikrovlna

Zástupci byli seznámeni se stanoviskem vedení školy, které považuje druhou

mikrovlnku za nerealizovatelnou z důvodu požadavků bezpečnosti a hygieny při

manipulaci s mikrovlnnými troubami.

b) dotazník

V návaznosti na bod 3a) byl vznesen návrh na vytvoření dotazníku spokojenosti

studentů se školní jídelnou. Výsledky dotazníku poté poslouží vedení školy jako

podklad pro řešení problému se Scolarestem.

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 0

→ návrh byl odhlasován



i) Na základě hlasování o bodu 3b) byl ustavena šestičlenná skupina určená

pro tvorbu a následné vyhodnocení dotazníku ve složení: Tomáš Vlasák,

Adam Novák, Ondřej Školný, Richard Siegfried Šmíd, Klára Malíšková, Nela

Eksteinová

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 0

→ návrh byl odhlasován a skupina ustanovena

4) Přetékající pisoáry na pánských záchodech u jídelny

Parlament byl seznámen s problémem na toaletách u jídelny, kde často dochází k přetékání

jednoho pisoáru. Také zde chybí skládané papírové ručníky. Tato závada byla předána

školníkovi prostřednictvím knihy závad.

5) Nesvítivost světel v šatnách (oddělení skříněk H)

Parlament byl seznámen se svícením v oddělení skříněk H, kde ráno občas světla nesvítí.

Závada byla předána školníkovi prostřednictvím knihy závad.

14.00 byla schůze ukončena.

Předsedal a pořídil zápis: Tomáš Vlasák

Zápis pořízen: 11.10. 2022

V případě dotazů neváhejte kontaktovat předsednictvo Parlamentu. Děkujeme.


